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அ�தியாய# 5. இ&' ()*+,*#ப#  ம/0# ()டா2ைம 
 
,0விைட வி்னா+க9 

1. க:�தா எ<பவ: யா:? 

� இ&' ()*+ ,*#ப�தி<, வியாபார�ைத க)*?ப*�தி, ேமலா2ைம 
ெசDE# ,*#ப தைலைம உ0?பின:+,   “க:�தா” அGல' “ேமலாள:” எ<0 

எ<0 ெபய:. 
 

2. இ&'I ச)ட�தி< இரண* பிKLக9  யாைவ? 
               (i)       தயாபாகா    ம/0#   (ii)   மி)டா+சரா 

 
3. ()டாளி எ<பவ: யா:? 

� பல நப:க9 ஒ<0 ேச:&', ()டா2ைமைய ஏ/ப*�தினாG அவ:க9 ()டாளிக9 
எ<0#, 

� ()டாக நி0வன# எ<0 அைழ+க?ப*கிற'. 
 

4. உறV,# ()டாளி எ<பவ: யா:? 
� ெதாழிலிG Wதலி)*, ேமலா2ைமயிG  பVேக/காத ()டாளி+,,  உறV,# 

()டாளி எ<0 ெபய:. 
� ஆனாG, இவ: நி0வன�தி<  இலாப ந)ட�திG  ம)*ேம பVேக/பா: 
� ெவளியா)கY+,, அவ:  ()டாளி  ேபா<0  ேதா<றாமG பா:�'+ ெகா9வா: 

 
5. இ்ளவ: ()டாளி எ<பவ: யா:? 

� இ&திய ெபZ#பா<ைமI ச)ட#, 18 வயைத \:�தி அைடயாத ஒZ நபைர இளவ: எ<0 

,றி?பி*கிற'..  
� ச)ட�தி< அ]?பைடயிG, ஓZ கா?பாள:  நியமி+க?ப)]Z&நதாG 21 வய' வைர 

அவ:  இளவராக கZத?ப*கிறா:. 
 

6. ()டா2ைம கைல?_ எ�தைன வைக?ப*#? 

� இர2* வைக?ப*#. அைவ, 
1. நி0வன+ கைல?_    2. ()டா2ைம+ கைல?_ 

 
 

சி0விைட வி்னா+க9.  
 

1. இ&'+ ()*+ ,*#ப�  ெதாழிG எ<றாG எ<ன? 

� இர2* அGல' அத/, ேம/ப)ட ,*#பVக9 ஒ<0 ேச:&', ஒ<றாகேவ வா`&', 
அ+,*#ப�தி<  ெசா�'+கைள, ஒ<றாக Wதa* ெசD', ெதாழிைல ேம/ெகா2*, 

அதிலிZ&' கிைட+கி<ற இலாப ந)ட�ைத பகி:&' ெகா2* வாb#  இ&த ,*#பேம, 
இ&' ()*+ ,*#ப# எ<0 அைழ+க?ப*கி<ற'. 
 

2. இ&'+ ()*+  ,*#ப� ெதாழி< சி/?பியG_க9  ஏேதc# d<றிைன விவK. 

1. இ&'I ச)ட�தி<ப] க)*?ப*�'தG 

� இ&' ()*+ ,*#ப வியாபார#, இ&' ச)ட�தி<ப] க)*?ப*�த?ப)*, 
ேமலா2ைம ெசDய?ப*கிற'. 
 

2. ேமலா2ைம 

� இ&' ()*+ ,*#ப வியாபார�ைத க)*?ப*�'வ'  ம/0# ேமலா2ைம ெசDவ' 

“க:�தா” அGல' “ேமலாள:”  ஆவா:. 
� அ+ ,*#ப�திG உ9ள அைனவZ# க:�தாவி< ேமG Wb ந#பி+ைக உ9ளவ:க9.  

� க:�தாேவ ெவளியா)கYட< உட<ப]+ைக ெசDய உKைம ெப/றவ:. 
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3. பிற?பாG உ0?பின: 

� இ+,*#ப�திG உ0?பினராக, அ+,*#ப�திG ஒZவராக பிற+கேவ2*#.  

� அ+,*#ப�திG பிற+,# ஆ2,ழ&ைதேய ,*#ப உ0?பினராக W]E#.  

� உ0?பினராக, எeவித  ச#மதேமா அGல' உட<ப]+ைகேயா ேதைவயிGைல. 
 

3. இ&'  ()*+ ,*#ப�திG க:�தாவி< ெபா0?ைப விவK. 
 

� இ&' ()*+ ,*#ப�தி<  வியாபார�ைத க)*?ப*�'வ'  ம/0# ேமலா2ைம 
ெசDவ' 

� வியாபார�தி< நலனி/காக, ஒ?ப&த�திG  ஈ*படG  ம/0#  வியாபார 

காரணVகY+காக  வியாபார  ெசா�'+கைள அடமான#  ைவ�தG,  ேபா<றவ/ைற 
ெசDE#  ெபா0?_ இவZ+, ம)*ேம உ2*. 

 
4. ()* வாKgதார: எ<பவ: யா: ? 

� ,*#ப உ0?பின:கY+, ()* வாKgதார: எ<0 ெபய:. 

� இ&' ()* ,*#ப�திG உ0?பினராக ேவ2*# எ<றாG, அ+,*#ப�திG 

ஒZவராக பிற+கேவ2*#.  

� அ+,*#ப�திG பிற+,# ஆ2 ,ழ&ைதேய ,*#ப உ0?பினராக W]E#.  

� உ0?பினராக எeவித ச#மதேமா அGல' உட<ப]+ைகேயா ேதைவயிGைல. 

 
5. ()டா2ைம இல+கண#  வைரக. 

� இ&திய ()டா2ைமI ச)ட# 1932 பிKL 4 இ< ப], ”எGேலாZ# ேச:&ேதா, 
எGேலாZ+காக ஒZவேரா நட�'# ெதாழிலி< இலாப�ைத பகி:&' ெகா9ள ஒ?_+ 
ெகா2டவ:களிைடேய நிலL# உறL” ஆ,# 

                            ( அGல' ) 
� ேபராசிKய: ேஹேன அவ:களி< (/0?ப],  “தனிப)ட இலாபVகY+காக ஒZ 

வியாபார�ைத நட�த ஒ?_+ ெகா2ட நப:கY+கிைடேய நிலL# உறேவ” 
()டா2ைமயா,#.”  

 
6.  ()டா2ைம நி0வன�திG ,ைற&தப)ச, அதிகப)ச உ0?பின:களி<  

எ2ணி+ைக யா'?          
� ,ைற&தப)ச உ0?பின: எ2ணி+ைக 2 ேப:  
� அதிகப)ச உ0?பின:களி< எ2ணி+ைக :  வVகி� ெதாழிலாயி< 10 ேப:, பிற 

ெதாழிலாயி< 20 ேப:  

 
7. ()டா2ைம ஒ?பாவண# எ<றாG  எ<ன? 

� ()டா2ைம ஒ?பாவண# எ<ப' இர2* அGல' அத/, ேம/ப)ட 
நப:கY+கிைடேய ஏ/ப*# உட2பா* ஆ,#. 

� இ' எb�' வ]விலான ஒZ ஆவணமாக இZ+கேவ2*ெம<ற அவசியமிGைல. 
� இZ?பிc#,  ()டா2ைம உட<பா* எb�' வ]விG இZ&தாG பி/கால�திG 

தவறானக Z�'+களினாG ஏ/ப*# தகரா0கைள ம/0# மன+கச?_கைள 
தவி:+கலா#. 

� ()டா2ைம ப/றிய விவரVக9 ம/0# நிப&தைனக9 இதிG அடVகியிZ+,#. 
� இ&த ஒ?பாவண# Wைறயாக  தயாK+க?ப)*  பதிL  ெசDய? படேவ2*#. 

 

8. இரகசிய ()டாளி எ<பவ: யா:? 

� ெபா' ம+கY+,� ெதKயாமG ஒZ நி0வன�தி< உ0?பினராக   இZ?பவ:.  
� ம/ற ()டாளிகY+,  உ9ளைத? ேபா<ேற இவZ#  கடனி/, ெபா0?பாளியாவா:. 
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9. ()* ம/0# தனி ெபா0?_ எ<றாG எ<ன? 

� நி0வன�தி< அைன�' நடவ]+ைககளிl#, ஒeெவாZ ()டாளி+,#  ()டாகL#  

தனி�தனியாகL#  ெபா0?_க9உ2*.  

� நி0வன�தி< கட<கைள தm:+க ()டா2ைமயி<  ெசா�'+க9 ம)*மி<றி 
()டாளிகளி<   ெசா&த ெசா�'+கY#, ஈடாக� தர ேவ2*#.  

�  கடனm&ேதா: ,()டாளிகளிடமிZ&'  அைன�'+ கட<கY+,#,  ெதாைக ெப0# 

உKைமE2*. 

 

ெபZவிைட வினா+க9   

1. க:�தாவி< உ)கிைடஆைணEKைம எ<றாG எ<ன? 
� ஒZ அைம?பி< நலைன பா'கா+,# ெபாZ)*, சில நடவ]+ைககைள ேம/ெகா9ள 

ஒZவZ+, வழVக?ப*# உKைம+, உ)கிைட ஆைணEKைம என?ப*#. 
 

� அ&த வைகயிG, இ&' ()* ,*?ப�திG, வியாபார�தி< நலனி/காக ஒ?ப&த�திG 

ஈ*படG ம/0# வியாபார காரணVகY+காக வியாபார ெசா�'+கைள அடமான# 

ைவ�தG ேபா<றவ/ைற ெசDE# உ)கிைடயான அதிகார#, ,*#ப தைலவ:  

க:�தாவி/,  ம)*ேம உ2*. 

 

2. இ&' ()*+ ,*#ப�திG ஒZ இளவைர ()டாளியாக ேச:+கலாமா?  ஏ<? 
� ஆ#, ஒZ இளவைர இ&' ()*+ ,*#ப�திG ()டாளியாக ேச:+கலா#. 
� ()டா2ைமயிG, ()டா2ைமயி<  நலனி/காகL#, இளவK< நலனி/காகL#  

ம)*ேம ()டாளியாக W]E#.  

� ஆனாG, இ&' ()*+  ,*#ப�திG பிற&த ,ழ&ைதE# ஒZ ()டாளி.  ஏெனனிG, அவ: 
பிற?பாG உ0?பின:. 

� உ0?பினராக  எeவித  ச#மதேமா அGல'  உட<ப]+ைகேயா ேதைவயிGைல. 

 

3. ()டா2ைம ஒ?பாவண�திG உ9ள உ9ளட+க#  யா'? 

i) ()டா2ைமயி< ெபய:. 

ii) நி0வன# ேம/ெகா2]Z+,# ெதாழிலி< த<ைம 

iii) ()டா<மயி< காலவைரயைற 

iv) ()டாளிக9 வழV,# dலதன�  ெதாைக 

v) ()டா2ைமயிலிZ&' எ*+,#  ெதாைக  

vi) இலாப –ந)ட # பகி:L விகித# 

vii) dலதன�தி< மீ' வ)] 

viii) எ*?_�  ெதாைக மீதான வ)] வ mத# 

ix) ()டாளிக9 தZ# கட< 

x) கண+, ைவ?_ 

xi) ()டாளிகளி< ச#பள# ம/0# கழிL 

 
4. ()டா2ைம கைல?பி< வைககைள விவK. 

� நி0வன+ கைல?_ இர2*விதமாக நைடெப0கிற'.  

         அ. நmதிம<ற ஆைணயிGலாமG கைல?_  

         ஆ. நmதிம<ற�தாG கைல?_  

அ. நmதிம<ற ஆைணயிGலாமG கைல?_  

i) ()டாளிகளி< உட<பா)டாG 
� அைன�'+  ()டாளிகளி<  ச#மத�தி<  ேபKG  அGல' ()டாளிகY+கிைடேய 

ஏ/ப*# உடனபா)டாG, ()டாணைம  நி0வன# கைல+க?படலா#. 
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ii) ஒZவ: தவிர அைன�'+ ()டாளிகY# ெநா]?_ நிைல.  
� ஏதாவ' ஒZவ: ெநா]?_நிைல அைட&தாேலா அGல'  அைன�'+ 

()டாளிகY# ெநா]?_  நிைலஅைட&தாேலா நி0வன+ கைல?_ ஏ/ப*#. 

iii) ச)ட�தி/, _ற#பான ெசயலாG 

� ச)ட�தி/, _ற#பாக ெதாழிலிG ஈ*ப)]Z&தாG, தானாகேவ நி0வன#  

கைல+க?படலா#. 

iv) விZ?_Wறி+ ()டா2ைம அறிவி+ைகயாG கைல?_ 

� ஏதாவ' ஒZ ()டாளி, க]த# dல# அைன�'+ ()டாளிகY+,#, தன' 

விZ?பமான கைல?ைப ெதKவி�தாG நி0வன+ கைல?_ ஏ/ப*#. 
v) சில நிக`Iசிக9 நிக`L0வதாG கைல?_ 

1) ஒZ ()டாளி  இற&' வி)டாG  

2) ,றி?பி)ட கால�தி/கான ()டா2ைமயாயி<, அ+கால# W]வைட&'வட<  

3) ,றி?பி)ட ெதாழிGகைளI ெசDய ம)*ேம ()டா2ைம ெதாடVக?ப)]Z?பி<, 
அ�ெதாழிGக9 நிைறL ெப/0Lட< . 

4) ஒZ ()டாளி  ெநா]?_ நிைல அைட&' வி)டாG, ()டா2ைம கைல+க?ப*#. 

    ஆ. நmதிம<ற�தாG கைல?_  

� நmதிம<ற�திG ()டாளி ஒZவ: கீ`+காr# காரணVகY+காக வழ+, 
ெதாட:&' நி0வன�ைத+ கைல+கலா#.  

i) ()டாளி ைப�திய நிைலயானாG  

ii) நிைலயான திறைமயி<ைம  

iii) ()டாளி ஒZவK< ஒb+க+ேக* 
iv) உட<பா)ைட ெதாட:&' மீ0ைக 

v) உKைம  மா/ற#  

vi) ெதாட:  ந)ட#  

vii) நmதி ேந:ைம அ]?பைடயிG  

� நி0வன�ைத+ கைல�திட, ேபாதிய அ]?பைட காரண# உ9ள' எ<0 நmதிம<ற# 
கZதினாG,()டா2ைம+ கைல+க?படலா#. 

 
 

5. ()டா2ைம கைல?பி/,#, நி0ம+ கைல?பி/,# உ9ள ேவ0பா*க9     

     ஏேதc#  d<ைற விவK. 

 
 

6. ()டா2ைம நி0வன�ைத? பதிL ெசDய பி<ப/ற?ப*# நைடWைறகைள 
விவK. 

i) நி0வன�தி<ெபய: 
ii) வணிக�தி< தைலைமயிட#  
iii) பிற இடVகளிG அைம&திZ+,# ெதாழிலி< கிைள நி0வனVகளி< 

Wb விவர#  

வ. 
எ2 

()டா2ைம+ கைல?_ நி0வன+ கைல?_ 

1 ஒZவ: அGல' ஒ<0+,# ேம/ப)ட 
()டாளிக9  தVகY+,9 உ9ள உறைவ 
Wறி�'+ ெகா9வதா,#. 

அைன�'+ ()டாளிகY# தVகY+,9 
உ9ள உறைவ Wறி�'+ ெகா9வதா,#. 

2 ெதாழிைல W]L+,+ ெகா2* வரலா# 
அGல' ெதாட:&' நட�தலா#. 

ெதாழிைல W]L+,+ ெகா2*வ&' 
வி*#. 

3 கைல?பி/,? பிற,# ெதாழிG ெதாட:&' 
நைடெப0#. 

கைல?பி/,? பிற, ெதாழிைல 
ெதாட:&' நட�த இயலா'. 
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iv) அைன�'+ ()டாளிகளி< ெபய: ம/0# WகவK  
v) ஒeெவாZ ()டாளிE# ()டா2ைமயிG ேச:&த நா9 ம/0# 
vi) ()டா2ைமயி< கால#  

� ேம/காr# அறி+ைகைய தயா: ெசD' அைன�'+ ()டாளிகY# 

ைகெயா?ப# இ)*, பதிவாளKட# பதிL+க)டண# s.3 ெசl�தி, 
சம:?பி+க ேவ2*#.  

� ேம/காr# அறி+ைகயிG, மா/ற# ெசDய விZ#பினாG, பதிவாளKட# 14 
நா)கY+,9 ெதKவி+கேவ2*#. 

 

7. ()டா2ைமைய? பதிL ெசDயாவி]G ஏ/ப*# விைளLக9 யா'? 

1) வtG ெசDய ேவ2]ய ெதாைக+காக, d<றாவ'  நப:  மீ'  வழ+,  ெதாடர  

இயலா'. 

2) பதி?_Kைம ம/0# கா?_Kைமைய பய<ப*�'வைத த*+,# உKைமைய இழ&' 
வி*#. 

3) ()டாளிகைள எதி:�', நி0வன# ச)ட நடவ]+ைக எ*+க W]யா'. 

4) ()டா2ைம+, எதிராகேவா, ()டாளிகY+, எதிராகேவா d<றாவ' நப: 

எவZ# ச)ட நடவ]+ைககைள ேம/ெகா9ள W]யா'. 

5) d<றா# நபZ+, எதிராக ெதாைக s.100 +, ேமG திZ#ப?ெபற, அதcைடய 

உKைமைய ெசயGப*�த இயலா'.  

6) நி0வனேமா அGல' ()டாளிகேளா இ&தியாவிG எV,# ெதாழிG ெசDய 
W]யா'. 

7) ()டா2ைமைய கைல+க ேவ2]ேயா, ெசா�ைத?  பVகிடேவா, அத/, எதிராக 

வழ+,?பதியேவா இயலா'. 

 

8. ()டாளிகளி< வைககைள விவK. 
1) உைழ+,# ()டாளி  

� ெதாழிலிG Wதa* ெசD',  ெதாழிைல நி:வகி+,# ெபா0?ைப ஏ/09ள 

()டாளி+,, உைழ+,# ()டாளி எ<0 ெபய:. 

�   ெதாழிைல ேமலா2ைம ெசDE# உKைம, இவZ+, உ2*. 

 
2) உறV,# ()டாளி அGல' உைழயா ()டாளி 

 

� ெதாழிலிG Wதலி)*, ேமலா2ைமயிG  பVேக/காத ()டாளி+,,  உறV,# 

()டாளி அGல' உைழயா ()டாளி எ<0 ெபய:. 
� ஆனாG, இவ: நி0வன�தி<  இலாப ந)ட�திG  ம)*ேம பVேக/பா: 
� ெவளியா)கY+,, அவ:  ()டாளி  ேபா<0  ேதா<றாமG பா:�'+ ெகா9வா:. 

3) ெபயரளL ()டாளி  
� ெதாழிலிG Wதலிடாமl#, ேமலா2ைமயிG பVேக/காமl# உ9ள 

()டாளிகY+,, ெபயரளL ()டாளி எ<0 ெபய:.  

� நி0வன ந/ெபயZ+காகL#, மKயாைத+காகL# தன' ெபயைர ம)*ேம 
கடனாக வழV,கிறா:.  

�  இவK< வைரயறா?ெபா0?_, d<றாவ'  நபK< கடனி/, உ2*. 
  

4) இலாப�திG ம)*ேம பVேக/,# ()டாளி  
� இலாப�திG ம)*# பVேக/0,  ந)ட�திG பVேக/த ()டாளி+,,  

இலாப�தில ம)*# பVேக/,# ()டாளி எ<0 ெபய:.  

� ஆனாG,இவK< வைரயறா?ெபா0?_, d<றாவ'  நபK< கடனி/, உ2*.  
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5) Wர2தைட+ ()டாளி  
� இவ: உ2ைம+ ()டாளி அGல. 
� தாc# ஒZ ()டாளி என ந#பI ெசDகிறா:. 
� இைத ந#பி சில: நி0வன�தி/, கட< ெகா*?ப:. 
� இவ: அவ:கY+, ெபா0பாகிறா:. 

6) உKைம?ேபாலி+ ()டாளி  
� இவ: உ2ைம+ ()டாளி அGல.       
� நி0வன# இவைர+ ()டாளி எனI ெசாGl#. 
� இைத அவ: ம0�'ைர+க ேவ2*#. 
� இGைலெயனிG, ()டா2ைமEட< ெதாட:_ைடயவ:கY+, ெபா0?பாகிறா:. 

 
 

9. ()டாளியி< உKைமக9 யா'? 
 

1) ஒeெவாZ ()டாளி+,#, வியாபார�திG பV,ெப0# உKைம உ2* 
2) W+கிய W]Lகைள எ*+,# W<ன:, தVகைள கல&தாேலாசி+க ேவ2*#  

என+ேகார  உKைம உ2*.   
3)  நி0வன கண+,கைள க2காணி+கL#, நகெல*+கL# உKைம உ2* 
4) ஒ?_ெகா2ட விகிததிG, இலாப�திG பVேக/க  உKைம உ2*.  
5) ெதாழிl+,  வழVகிய  கட< ம/0#  W<பண#  மீ' 6 சதவிகித# வ)]ெபற  

உKைம உ2*. 
6) ()டா2ைம நலc+காக, நி0வன ெசா�'+கைள பய<ப*�த உKைம உ2* 
7) வியாபார�தி< அைன�' ெசயGகளிl#, தைலயிட உKைமஉ2*. 
8) ()டாளிகளி< இைசLடேனா அGல' ()டா2ைம ப�திர�திG ,றி?பி)ட 

விதிWைறகY+, உ)ப)* ()டா2ைமயிலிZ&' வில,# உKைம உ2*. 
9) ()டா2ைமயிG ெதாடZ# உKைமஉ2*. ()டா2ைமஒ?பாவண�திG 

ெதKவி+க?ப)]Z&தாG தவிர அவைரெவளிேய/0# உKைம எவZ+,# கிைடயா'. 
 
 

10. ()டாளிகளி<  கடைமக9 யா'? 
1) அைன�'+ ()டாளிகளி< நலனி/காகL# ஒeெவாZ ()டாளி+,#, வியாபார�ைத 

நட�'#  கடைம உ9ள'. 
2) ஒeெவாZ ()டாளிE#  ம/றவ:கYடc#, வியாபார  நடவ]+ைககளிl# 

ேந:ைமயாகL#  ம/0#  உ2ைமயாகL#  இZ+க ேவ2*#. 
3) ()டா2ைமயி<  கண+,கைள, உ2ைமயாகL#  WbைமயாகL#  சம:?பி+க 

ேவ2*#. 
4) தன'  தவறான நடவ]+ைககளாG  ஏ/ப*#  ந)ட�ைதE#, வியாபார�திG த<னாG 

ஏ/ப*கி<ற இழ?_கைளE#   ஈ* ெசDE# கடைம உ2*. 
5) ()டா2ைமயி< ந)ட�ைத, ஒ?_+ெகா2ட விகித�திG பகி:&' ெகா9ள ேவ2*#. 
6) உட<ப]+ைகயிG (றியிZ&தாG ம)*ேம, ஒZ ()டாளி  ()டா2ைமயிG தன'  

பணி+காக ச#பள#  ெபறலா#. 
7) ()டாளிக9, ெசா&த நலc+,  ()டா2ைமயி< ெசா�'+கைள பய<ப*�த+ 

(டா'. 
8) ()டா2ைம+, எதிராக  ேபா)]� ெதாழிG ெசDய+ (டா'. 
9) இரகசிய  இலாப#  ஈ)ட+ (டா' 

10) ஒeெவாZ ()டாளிE#, தன' அதிகார வர#_+,9 ம)*ேம ெசயGப*# 

ேவ2*#. 
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